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PENGARUH  MEDIA  AUDIO  VISUAL  TERHADAP  PERKEMBANGAN 

EMOSI ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI I GONDANG SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 

Indah Wijayanti*) 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual 
terhadap perkembangan emosi anak kelompok B di TK Pertiwi I Gondang Sragen 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan jenis eksperimen dengan menggunakan bentuk Pre-Experimental Designs 
yaitu One-Group Pretest-Posttest Design. Subjek penelitian ini adalah anak 
kelompok B di TK Pertiwi I Gondang sejumlah 43 anak dengan menggunakan 
sampel 15 anak. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah t-tes dengan program SPSS 16.0 for windows. Hasil t-tes diperoleh nilai   
thitung  =   -11,693 ≤ ttabel 1,761 dengan probabilitas 0,002 < 0,05. Probabilitas 
0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti terdapat 
pengaruh media audio visual terhadap perkembangan emosi anak kelompok B di 
TK Pertiwi I Gondang Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kata kunci : media audio visual, perkembangan emosi anak 

 

PENDAHULUAN 

Emosi dapat diwakili oleh perilaku yang mampu mengekspresikan 

kenyamanan dan ketidaknyamanan terhadap suatu keadaan atau interaksi yang 

dialami. Emosi juga bisa berbentuk sesuatu yang spesifik seperti rasa senang, 

sedih, takut, marah, benci, kecewa, dan lain-lain(Santrock, 2011). Emosi tidak 

hanya berfungsi untuk mempertahankan hidup, akan tetapi juga aktivitas seorang 

individu sangat dipengaruhi oleh kondisi perasaan atau emosi dalam kehidupan 

kesehariannya. Oleh karena itu, perkembangan emosi yang dimiliki oleh anak 

harus dikembangkan sejak dini karena ketika anak sudah belajar mengendalikan 

emosi maka akan membawa dampak yang baik bagi anak untuk kehidupan 

selanjutnya. 

Muhson (Vol VIII. 2010: 2)  mengemukakan media pembelajaran adalah 

bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak 

(bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar). Secara umum klasifikasi media 



dibagi menjadi tiga bagian yaitu media audio, media visual, dan media audio 

visual.  

Media audio visual merupakan media yang menggabungkan gambar dan 

suara yang dapat dinikmati oleh indera pandang dan indera dengar secara 

bersamaan. Akan tetapi, perkembangan emosi anak dalam mengekspresikan 

emosi yang dirasakan oleh anak tergolong masih rendah. Selain itu, kurangnya 

inovasi dan kreatifitas pendidik dalam penyampaian pembelajaran terkesan 

monoton tanpa ada media yang menarik. 

Pada penelitian ini dilakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh 

media audio visual terhadap perkembangan emosi anak. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah apakah  media audio visual berpengaruh terhadap 

perkembangan emosi anak kelompok B TK Pertiwi I Gondang Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014 ? 

Tujuan penelitian  ini adalah  untuk mengetahui pengaruh  media audio 

visual terhadap perkembangan emosi anak kelompok B TK Pertiwi I Gondang 

Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini, maka hipotesis tindakan adalah media audio visual berpengaruh 

terhadap perkembangan emosi anak kelompok B TK Pertiwi I Gondang Sragen 

Tahun Ajaran 2013/2014. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, yaitu 

secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang media pembelajaran pendidikan anak usia dini serta sebagai rujukan bagi 

peneliti selanjutnya. Secara praktis, mendorong guru untuk memperhatikan 

perkembangan emosi anak sehingga pembelajaran anak di dalam kelas dapat lebih 

dioptimalkan. Sekolah dapat lebih meningkatkan  aspek perkembangan emosi 

dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Merupakan 

wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.  

 



METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian  

Tempat penelitian ini berlokasi di TK PERTIWI  I Gondang Kecamatan  

Gondang Kabupaten Sragen Tahun  Pelajaran 2013/2014. Waktu penelitian ini 

adalah : 

No Kegiatan Bulan 

November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan dan Seminar 

Proposal 

                

2 Pengurusan Ijin Penelitian                 

3 Pelaksanaan                 

4 Penyusunan Laporan                 

 

Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004: 63-68) desain penelitian ekperimen dapat 

dibedakan menjadi beberapa bentuk desain Pre-Experimental, True Experimental, 

Factorial Experimental, Quasi Experimental. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan bentuk Pre-Experimental Designs yaitu One-Group Pretest-

Posttest Design. Desain penelitian ini terdapat pretest (sebelum diberi perlakuan) 

dan posttest (sesudah diberi perlakuan). Dengan demikian hasil perlakuan dapat 



diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi 

perlakuan dengan keadaan sesudah diberi perlakuan. 

 

 

 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anak TK Pertiwi I  

kelompok B2 yang berjumlah 43 anak. Dikarenakan opulasi terlalu besar dan 

tidak dapat dijangkau oleh peneliti, maka peneliti menggunakan teknik sampling 

untuk mengambil 15 anak sebagai sampel dalam penelitian. Peneliti menggunakan 

teknik sampling acak yaitu teknik  cluster sampling. 

Variabel Penelitian 

Secara sistematis variable independen (bebas) diberi simbol x dan 

variabel dependen diberi simbol y. Dalam penelitian ini yang menjadi variable 

bebas adalah media audio visual. Dalam penelitian ini yang menjadi variable 

dependen adalah perkembangan emosi anak. 

 

 

Tabel 1. Pengaruh variable x terhadap variable y 

 

 

Media Audio Visual (x) Perkembangan Emosi Anak ( y ) 

O¹ x O² 

O¹ = nilai pretest (sebelum diberi    

        perlakuan) 

O² =  nilai posttest (sesudah diberi  

         perlakuan ) 



Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan observasi berperanserta atau observasi partisipan. 

Karena dengan menggunakan observasi ini peneliti dapat mendapatkan data yang 

lengkap berdasarkan pengalaman observasi yang telah dilakukan. Alat 

pengamatan atau instrumen observasi yang digunakan peneliti adalah rating scale 

kategori angka. Dengan rating scale peneliti dapat mengetahui secara langsung 

tingkat perkembangan emosi anak. 

Teknik Analisis Data 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011: 156) mengemukakan  bahwa 

T-tes adalah uji beda untuk mengetahui apakah rata-rata hitung (arithmetic mean) 

antara dua kelompok sampel berbeda dengan signifikan atau tidak. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah T-tes dengan menggunakan uji 

beda rata-rata paired samples. Karena dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

subjek yang sama dengan menggunakan perlakuan yang berbeda yaitu sebelum 

penggunaan media audio visual dan sesudah penggunaan media audio visual 

dalam kegiatan mengajar mengajar.  

PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal.  

 



Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Kolmogorov- 

Smirnov 

p-value Sig. 0,05 Keterangan 

Perkembangan 

emosi anak 

(observasi awal/ 

pretes) 

0,200 0,458 0,458 >0,05 Normal 

Perkembangan 

emosi anak 

(observasi 

akhir/postes) 

0,200 0,464 0,464 >0,05 Normal 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa p-

value dari masing-masing data lebih dari α (p>0,05) yaitu p-value pada 

perkembangan emosi anak sebelum eksperimen sebesar 0,458 >0,05 dan p-value 

pada perkembangan emosi anak sesudah eksperimen sebesar 0,464 >0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data berasal dari varians yang sama. Untuk menguji apakah data penelitian 

ini memiliki varians yang sama, peneliti menggunakan Independent Sample T-tes. 

 

 

 



Hasil Uji Homogenitas Data 

Kelompok Eksperimen Levene’s 

Test 

p-value Sig. 0,05 Keterangan 

Perkembangan emosi 

anak sebelum(postes) dan 

sesudah (postes) 

eksperimen 

0,668 0,188 0,188>0,05 Homogen  

(Tidak Berbeda) 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil homogenitas terhadap varians dari observasi awal dan 

observasi akhir memperoleh nilai Levene’s Test sebesar 0,668 dengan p-value 

0,188. Dikarenakan p>α yaitu 0,188>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

varians tersebut sama (homogen). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data Perkembangan Emosi Anak Sebelum Dilakukan 

Perlakuan 

Data observasi awal perkembangan emosi anak diperoleh skor tertinggi = 24, 

skor terendah = 13, mean = 17,53, dan SD= 2,973. 

Distribusi Frekuensi Data Observasi Awal Perkembangan Emosi 

Interval Frekuensi Presentase Kategori 

x ≥ 24 0 - Tinggi 

20 < x < 24 3 20 % Sedang 

16 ≤ x < 20 6 20 % Rendah 

X < 16 6 40 % Sangat Rendah 



 

Histogram Presentase Data Observasi Awal Perkembangan Emosi 

 

Berdasarkan histogram observasi awal perkembangan emosi anak, dapat 

dilihat bahwa anak yang mempunyai perkembangan emosi kategori tinggi 

sebanyak 0%, kategori sedang sebanyak 20%, kategori rendah 40%, dan 

kategori sangat rendah sebanyak 40%.  

2. Deskripsi Data Perkembangan Emosi Anak Setelah Dilakukan  

Perlakuan 

Data observasi akhir perkembangan emosi anak diperoleh skor tertinggi = 33 

, skor terendah = 22, mean = 26,13 dan SD= 3,137. 

Distribusi Frekuensi Data Observasi Akhir Perkembangan Emosi 

Interval Frekuensi Presentase Kategori 

x ≥ 24 10 66,67% Tinggi 

20 < x < 24 5 33, 33 % Sedang 

16 ≤ x < 20 - - Rendah 

X < 16 - - Sangat Rendah 

 

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah



Histogram Presentase Data Observasi Akhir Perkembangan Emosi Anak 

 

Berdasarkan histogram observasi awal perkembangan emosi anak, dapat 

dilihat bahwa anak yang mempunyai perkembangan emosi kategori tinggi 

sebanyak 66,67%, kategori sedang sebanyak 33,33%, kategori rendah 0%, dan 

kategori sangat rendah sebanyak 0%.  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh media audio 

visual terhadap perkembangan emosi anak kelompok B di TK Pertiwi I Gondang 

Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan uji-t. Pengujian 

hipotesis yang dilakukan memerlukan perhitungan yang dibantu komputer dengan 

program aplikasi SPSS. 16 for windows diperoleh data sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai rata-rata skor awal 

perkembangan emosi anak sebesar mean= 17,53 dan SD= 2,973. Nilai rata-rata 

skor akhir perkembangan emosi anak sebesar mean= 26,13 dan SD= 3,137. 

Perbedaan skor observasi awal dan observasi akhir sebesar 8,6 yang signifikan 

dengan nilai probabilitas 0,028 < 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara hasil pretes dan hasil postes pada kelompok eksperimen.  

Tinggi

Sedang

Rendah



Perbedaan ini  signifikan  secara statistik  diketahui  nilai   thitung  =   -

11,693 ≤ ttabel 2,145 dengan probabilitas 0,028 < 0,05. Probabilitas 0,028 < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

signifikan antara media audio visual terhadap perkembangan emosi anak. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 -11,693       0        2,145 

 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik 

dapat dilihat pada nilai thitung = -11,693  ≤ -ttabel  -2,145 dengan probabilitas sebesar 

 maka Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh media audio 0,05 = ߙ>0,028

visual terhadap perkembangan emosi anak. Hasil tersebut dapat dilihat dari skor 

observasi akhir lebih tinggi dibandingkan dengan skor observasi awal. Hal ini 

dikarenakan, media audio visual merupakan media yang sangat menarik 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan media ini, 

anak akan menikmati video yang diperlihatkan oleh guru melalui indera 

pendengaran dan penglihatan yang dimiliki oleh anak. Selain itu, media audio 

visual  memiliki berbagai macam manfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak.  Salah satu manfaat tersebut adalah memberikan rangsangan berupa 

H0 diterima 

H0 ditolak 
H0 ditolak 



stimulasi bagi perkembangan emosi yang dimiliki anak dalam kehidupan 

kesehariannya.  

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian menggunakan t-tes diperoleh data 

observasi awal perkembangan emosi anak diperoleh skor tertinggi = 24, skor 

terendah = 13, mean = 17,53, dan SD= 2,973. Data observasi akhir perkembangan 

emosi anak diperoleh skor tertinggi = 33 , skor terendah = 22, mean = 26,13 dan 

SD= 3,137. Perbedaan skor observasi awal dan observasi akhir sebesar 8,6 yang 

signifikan dengan nilai probabilitas 0,028 < 0,05. 

Perbedaan ini  signifikan  secara statistik  diketahui nilai thitung = - 11, 693 

≤ -ttabel  yaitu -2,145 dengan probabilitas sebesar 0,028 < 05 ,0 = ߙ maka Ho 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh media audio visual terhadap perkembangan 

emosi anak. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada Pengaruh Media 

Audio Visual Terhadap Perkembangan Emosi Anak Kelompok B TK Pertiwi I 

Gondang Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014” teruji kebenarannya.  
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